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   حسن روانشيد*
طول زندگي انسان ها اگرچه كوتاه است اما بلنداي خاطرات آن بي انتهاست و در 
اين مسير تنها صحنه هاي جاودان باقي مي ماند كه تار و پودشان بر اريكه قلب ها 
حكاكي شود. با اين تفسير مختصر مي توان ادعا نمود »از دل نرود هر آنچه از ديده 
برفت«. دكترين هشت سال دفاع مقدس براي كش��ور اسالمي ايران پديده اي 
يگانه و بي همتا در طول تاريخ متمادي بش��ريت است كه نمي توان قداست آن 
را با هيچ يك از اتفاقات اينگونه مقايس��ه كرد. ثانيه به ثانيه اين هشت سال در 
قدم به قدم يك ميليون و ششصد و پنجاه هزار كيلومترمربعي وسعت سرزمين 
مقدس ايران خود تاريخي جداگانه از همه جنگ هايي را دارد كه اينگونه به ثبوت 
برداران شهره جهان با در دست داشتن  مي رسد. اگر در اين سال ها همه لحظه 
مدرن ترين دوربين هاي فيلمبرداري و عكاس��ي بر تمام فالت و قلل سرزمين 
سربداران مستقر مي شدند و س��عي مي كردند تا از پلك زدن هاي آحاد جامعه 
پوياي آن مستند تهيه نمايند بازهم نمي توانستند گوشه اي از حق مطلب را ادا 
كنند، زيرا همه ماه هاي قمري اين هشت سال يك نام بيشتر نداشت و آن محرم 
بود كه قلب ها را به زيور محرمي مي آراست. نه تنها در جبهه ها بلكه در دورترين 
نقاط اين سرزمين كه براي دسترس��ي به آنها  بايد از مركب حيواني چون قاطر 
استفاده كرد تا به آنها دست يافت رزمندگاني در قالب پشتيبانان جبهه حضور 
داشتند تا بي ريا و بدون توقع از نام و نان هر آنچه را كه در توانشان بود در طبق 
اخالص نهاده و راهي سنگرها مي كردند. اينها همان پدران و مادراني بودند كه 
نوزادان خفته در گهواره هاي خرداد ۴۲ را طي اين سال هاي خفقان به نوجوانان و 
جوانان رشيد مبدل ساخته و با بستن شعار يا حسين )ع( بر پيشاني آنها به سوي 
خطوط مقدم اعزام مي كردند و حاال كه دوران بازنشستگي و گاهي از كارافتادگي 
را سپري مي كردند خود را نيز چون فرزندانشان بسيجي مي پنداشتند كه بايد 
ضمن مراقبت از عقبه جبهه ها چند حبه قند پر چارقد آن پيرزن روشن ضمير 
را هم كه مخلصانه به ستادهاي جمع آوري كمك ها مي آورد باافتخار دريافت و 

به سوي سنگرها مي فرستادند كه طعم شيرين چاي بچه هايشان باشد. 
همه اين زيبايي هاي دلفريب و از ياد نرفتني در قالب عكس و فيلم حاصل تالش 
گمناماني است كه دوربين هاي فيلمبرداري بتا مكس ۱۶ ميلي متري و عكاسي 
لوبيتل قديمي را در گوني هاي سياه رنگي كه حكم تاريكخانه را داشت همراه با 
يك قبضه سالح كالشينكف به دوش انداخته و در البه الي رزمندگان خط مقدم 
به شكار لحظه ها مي رفتند. آنها امروز عظيم ترين و ارزشمندترين گنجينه هاي 
بي بديل در تاريخ بشر را از فيلم و عكس در موزه هاي شخصي و عمومي به معرض 
تماشاي عموم مي گذارند تا نس��ل هاي جديد بدانند پدرانشان چگونه با دستان 
خالي مخاصمان 7۲ملت را به عقب راندند و حماس��ه ها آفريدند. در ميان خيل 
عكاسان و فيلمبرداران گمنام اين رستاخيز عظيم تاريخ اسالم كه تنها با حوادث 
صدر آن و غزواتي چون خيبر و تبوك قابل قياس است كه تعداد زيادي از آنها نيز 
به فيض شهادت نائل شدند اما هستند افرادی كه آنها را مي توان تاريخ پايداري 
و زنده اي دانست كه پس از گذشت 30 س��ال از روزهاي پاياني اين نبرد عظيم 
همچنان در تالش براي پويا نگه داش��تن خاطرات تلخ و ش��يرين آن هستند تا 
شاهكارهاي عكاسي و فيلمبرداري خود را در هزاران قطعه كه شمار لحظه هاي آن 
از شهيد حسين خرازي بي بديل است در نمايشگاه ها و موزه هاي داخلي و خارجي 
به رؤيت عالقه مندان برسانند كه خداي ناخواسته »از دل نرود هر آنچه از ديده 
برفت«. اين تالش و مجاهدت بزرگ فرهنگي تنها به همين جا ختم نمي شود، زيرا 
مسئوالن امر در وزارت متولي آن يعني فرهنگ و ارشاد اسالمي مديون  هستند اگر 
حمايت نكنند تا اين مستندهاي ارزشمند و كمياب به نام يادگارهاي دفاع مقدس 
براي نسل هاي آينده به صورت فيلم هاي سينمايي تدوين و در داخل و خارج به 
نمايش گذاشته نشود و رزم آوران رسانه اي آن در جبهه هاي حق عليه باطل كه 

هم اكنون در قيد حيات هستند به افكار جهانيان صادر نكنند. 
    *روزنامه نگار پيشكسوت

 مستندهاي ارزشمند
 از سال هاي دفاع مقدس داریم

88498436سرويس فرهنگي

باليدن با زبان فارسي در يك جغرافياي فرهنگي 
مشترك

شبكه ايراني ويژه كشورهاي فارسي زبان يكساله شد

  محمدپارسا نجفي
آي فيلم ۲ اگر چه ديرهنگام اما سرانجام توانست 
فيلم و سريال فارسي را براي هم زبان هاي ما در 
كشورهايي كه همين زبان را صحبت مي كنند، 
پخش كن��د. اين كانال حاال چهارمي��ن كانال از 
مجموعه كانال هاي ش��بكه آي فيلم است كه از 
۱8 شهريور ۱389 تاكنون پا به عرصه رسانه هاي 
بين المللي نهاده اند ولي اين اقدام به راستي چه 
سودي براي مردم ايران مي تواند داشته باشد و چه 
لزومي دارد در شرايط حال حاضر شاهد فعاليت 

اين شبكه ها باشيم؟ 
در پاسخ به انتقاد برخي كه چرا بايد شبكه اي مانند 
آي فيلم براي مردم افغانستان، تاجيكستان و بخشي 
از آسياي ميانه و حتي شبه قاره هند داشته باشيم 
بايد گفت اين كشورها بخش هاي جدا شده سرزمين 
ايران هس��تند كه به دليل تكلم به زبان فارس��ي 
همچنان بخشي از فرهنگ ايران محسوب مي شوند. 
به بيان ديگر اين مناطق از كانون هاي ژئوكالچر ايران 
هستند. بنابراين تا حد امكان بايد از نظر فرهنگي 
در ژئوكالچر فارسي حضور داشته باشيم. بار ديگر 
جمله فردوسي كه مي گويد:»عجم زنده كردم بدين 
فارسي« را مورد توجه قرار دهيد؛ منظور فردوسي 
اين اس��ت كه فارس��ي زبانان دوباره قدرت حضور 
يافتند. مگر فردوس��ي چه كرد؟ وي فقط كتابي 
را به زبان منظوم فارسي مشتمل بر داستان هاي 
قديمي ايراني به رش��ته تحرير درآورد،به همين 
دليل داشتن شبكه اي در ژئوكالچر فارسي زبان ها 
مي توان��د همان ان��دازه داراي اهمي��ت فرهنگي 
باش��د كه مانع از عرب زبان ش��دن مردم ايران و 

سرزمين هاي جدا شده از آن شد. 
  نقش رسانه در امنيت ملي

دقت كنيم كه طالبان يا داعش در سرزمين هايي 
توانستند ظهور كنند كه از فرهنگ يا حتي رؤياي 
چنين تمدني خالي ش��ده بودند مانند افغانستان 
و عراق جنگ زده و محروم بدون رس��انه هاي ملي 
قوي. بخش زي��ادي از نيروه��اي كارآمد داعش و 
القاعده نه فقط در شرق ايران كه در سوريه و عراق از 
افرادي تشكيل شده است كه از كشورهاي آسياي 
مركزي و خاصه كش��ورهايي مانند تاجيكستان، 
ازبكستان و البته افغانستان به اين گروه هاي وهابي 
پيوسته اند. دقت كنيد يكي از آموزه هاي وهابيت 
مخالفت با مظاهر تمدن و به ويژه فرهنگ عمومي 
است. دقيقاً طالبان و داعش با سينما و شبكه هاي 
خبري و رسانه اي به شدت مخالفند تا افكار مردم 
تحت سلطه اين هيمنه اهريمني، خالي از فرهنگ 
باشد. از اين رو، رسانه بهترين شيوه براي مبارزه با 
وهابيتي است كه داعش را توليد مي كند. اينجاست 
كه رسانه اي مانند  آي فيلم مي تواند ارتباط با ساير 
فارس��ي زبانان را براي مردم سرزمين هاي شرقي 

برقرار و اين خأل فرهنگي را جبران كند. 
اينكه چرا بايد زبان فارسي را در فراسوي مرزها 
حفظ كنيم نكته مهمي است تا حدي كه فرانسه 
هزينه س��نگيني براي آموزش زبان فرانس��وي 
در ميان ملت ه��اي ديگر، ب��ر ماليات دهندگان 

فرانس��وي تحمي��ل مي كند ب��ه گون��ه اي كه 
دانشگاه هاي فرانس��ه براي خارجيان فرانسوي 
زبان رايگان است حتي اگر از آفريقا يا قبايل سرخ 

پوست گويان در امريكاي التين باشند. 
نكته جالب تر اين اس��ت كه ايالت كبك در كانادا 
ساده ترين روش براي دريافت مهاجرت به كشور 
كانادا را تس��لط كامل متقاضي به زبان فرانس��ه 
قرار داده اس��ت. علت اين امر در قدرتي است كه 
تكلم كنندگان ب��ه يك زبان براي آن خاس��تگاه 
تمدني به همراه مي آورد. به بيان ديگر مهم نيست 
از چه كشوري به جمعيت فرانس��ه زبانان كبك 
افزوده مي شود مهم اين اس��ت كه كبك در برابر 
زبان دولت مركزي كانادا كه انگليسي است بتواند 
قدرت رقابت خود را حفظ كند.  حال شايد برخي 
اين ادعا را نيز مطرح كنند كه وضعيت ايران امروز 
با فرانسه ابرقدرت يا كش��ور كم جمعيت و مرفه 
كانادا بسيار متفاوت است و ما مشكالت بسياري در 

داخل داريم كه بايد اول به آنها پرداخته شود. 
اينجا نيز بايد گفت اوالً چالش ه��اي اقتصاد ايران 
ارتباطي ب��ا هزينه نگهداري ش��بكه اي در حد  آي 
فيلم ندارد كه با نبودن چنين شبكه اي آن مشكالت 
حل شود. عالوه بر آنكه بيشتر برنامه هاي شبكه  آي 
فيلم از توليداتي است كه ابتدا براي مردم سرزمين 
اصلي ايران پخش ش��ده و هزينه اي براي توليدات 
جديد پرداخته نمي ش��ود.  ثانياً اينكه بس��ياري از 
كشورهايي كه از نظر قدرت و اقتصاد مشابه ايران 
هستند مانند تركيه برنامه هاي فرهنگي بسياري را 
همراه با ميسيونرهاي مذهبي به كشورهاي آسياي 
مركزي و به ويژه افغانستان و تاجيكستان كه هرگز 

زبان مشتركي با آن ندارند، اعزام مي كنند. 
  كمك  آي فيلم به اقتصاد ايران

شايد تعجب كنيد كه رس��انه هاي تركيه كه برنامه 
به زبان فارس��ي مي س��ازند يا دوبله ك��رده و براي 
ايران، افغانستان و آسياي مركزي پخش مي كنند، 
توانسته اند به صورتي بسيار زيركانه استفاده كاالها 
و توانمندي هاي ش��ركت هاي اقتصادي شان را در 
بخش هاي خدم��ات و ... بر فكر مخاط��ب خود القا 
كنند. نتيجه اين امر اين است كه بازار كااليي مانند 
كاشي و سراميك در افغانستان كه زماني كاماًل در 
اختيار ش��ركت هاي توليدكننده ايراني بود اكنون 
صددرصد در اختيار شركت هاي تركيه است. ديگر 
اثري از اين بازار س��نتي ايراني ديده نمي ش��ود. به 
راستي مضحك است كه ايراني ها بازاري را از دست 
داده اند كه دومين مرز مشترك را با آن كشور دارند 
و آن بازار را كشوري تسخير كرده كه هيچ مرزي و 
حتي رابطه زباني نيز با آن سرزمين نداشته است. اما 
توليدات تركيه از طريق شبكه هايي مشابه همين  آي 
فيلم نه فقط افغانستان كه همه كشورهاي پيرامون 
ما را به تصرف خ��ود درآورده اند.  اتفاق��اً با توجه به 
شرايطي كه اقتصاد ايران دارد و نيازي كه به صادرات 
توليدات صنعتي به كشورهاي همسايه داريم تا هم 
اشتغالزايي و هم ارزآوري را به همراه آوريم بيش از 
هر كشور ديگري بايد به تقويت كيفيت و تأمين مالي 

شبكه هايي مانند  آي فيلم توجه كنيم.

  فرزين ماندگار
كت��اب  ي��ك  ب��ه  نگاه��ي 
امريكاي��ي كه كنت��رل موج 
دين باوري در جوامع غربي را 
از س��وي دست راس��تي ها بررسي 
كرده است به عالوه پويش مردمي 
انتخ��اب بهترين ه��اي كتاب دفاع 
مق��دس و ني��ز كتاب ت��ازه »باب 
وودوارد« برن��ده دو دوره »جاي��زه 
پوليتزر« موضوعاتي هستند كه در 

اين گزارش به آن مي پردازيم. 
 ابت��دا نگاهي مي اندازي��م به كتاب 
»نجات مردم:چگونه پوپوليس��ت ها 
مذهب را ربودند« كه نويس��ندگان 
آن معتقدند دموكراس��ي هاي غربي 
در ح��ال تجرب��ه موج جدي��دي از 
پوپوليس��م دست راستي هستند كه 
مي خواهد دين را براي اهداف خود به 
كار بندد. مهر در اين باره مي نويسد: 
چگون��ه  م��ردم:  »نج��ات  كت��اب 
پوپوليست ها مذهب را ربودند« كه 
داراي فصل هايي با عناوين »اياالت 
متح��ده«، »انگليس«، »فرانس��ه«، 
»هلن��د«،  »اتري��ش«،  »ايتالي��ا«، 
»لهستان« و »اس��رائيل« است، به 
بررس��ي اين موضوع مي پردازد كه 
چگونه جنبش هاي پوپوليس��تي از 
مذهب براي اهداف خود اس��تفاده 
مي كنند و مقامات كليسا به آنها چه 

واكنشي نشان مي دهند. 
نويسندگان اين كتاب ادعا مي كنند 
پوپوليست ها دين را بيشتر از اينكه 
يك اعتقاد بدانند، از آن براي ايجاد 
يك حس تعلق استفاده مي كنند و 
مي خواهند با به كارگرفتن هويت و 
سنت هاي مذهبي، تعريف متناسب 
با خواس��ته خودش��ان را از مفهوم 

»مردم«  ارائه دهند. 
پوپوليس��ت ها  اين كتاب مي گويد 
در تالش��ند تا با ج��ا انداختن اين 

موض��وع كه مس��لمانان »دش��من 
اصل��ي مردم« هس��تند، ادعا كنند 
كه جوامع مس��يحي مورد تهديد و 
تهاجم اسالمگرايي و مسلمانان قرار 
گرفته اس��ت؛ از اين رو آنها مفهوم 
»مردم« و »ضد مردم« را همانطور 
كه خودشان مايلند نشان مي دهند.  
در حال��ي ك��ه تمام��ي نخب��گان 
كليساها اس��تفاده از اديان مذهبي 
در امور سياسي را محكوم مي كنند، 
پوپوليس��ت ها كمترين توجهي به 

اي��ن موض��وع ندارند و خ��ود را به 
عن��وان ناجيان واقعي مردم معرفي 
مي كنن��د. كت��اب »نج��ات مردم: 
چگون��ه پوپوليس��ت ها مذه��ب را 
ربودن��د« پيامده��اي مخ��رب اين 
پديده سياسي را مورد بررسي قرار 
داده است.  اين كتاب نوشته »ناديا 
مرزوك��ي«، »دونكان م��ك دانل« 
و »اوليور روي« اس��ت و انتشارات 
دانش��گاه آكس��فورد آن را در قالب 

۲88 صفحه منتشر كرده است.

 موج اسالمگرايي
 در جوامع غربي و راه حل دست راستي ها

كت��اب »وحش��ت: ترام��پ در كاخ س��فيد« ب��ه عنوان 
نزديك ترين و واقعي ترين پرت��ره از رئيس جمهور كنوني 
اياالت متحده ش��ناخته ش��ده كه واقعيات آن تاكنون در 

هيچ منبعي مطرح نشده است. 
اينب��اره گ��زارش  مه��ر، در 
»وحش��ت:  كتاب  مي ده��د 
س��فيد«  كاخ  در  ترام��پ 
گ��زارش دقيق و ب��ا جزئيات 
بي سابقه اي است كه از طريق 
هش��ت  زندگ��ي  بررس��ي 
رئيس جمهور سابق امريكا، از 
نيكس��ون تا اوباما و آنچه در 
ح��ال حاضر در كاخ س��فيد 
تحت سيطره ترامپ مي گذرد 
نوشته شده اس��ت. نويسنده 
اين كت��اب »ب��اب وودوارد« 
»جاي��زه  دوره  دو  برن��ده 
پوليت��زر« اس��ت؛ يك��ي از اي��ن جوايز به خاطر پوش��ش رس��وايي 
»واترگي��ت« و ديگري به دليل پوش��ش كامل حمالت تروريس��تي 

»يازده سپتامبر« به او اهدا شده است. 
وودوارد در اي��ن كت��اب ب��ه چگونگي تصميم گيري هاي كاخ س��فيد 
در قبال سياس��ت خارجي و داخلي پرداخته اس��ت. او كه از اعضاي 
تحريريه »واش��نگتن پست« است، اين اطالعات را با استناد به صدها 
ساعت مصاحبه با مقامات ارشد و مشاوران كاخ سفيد، يادداشت هاي 
مالقات، خاطرات ش��خصي و مدارك و اسناد دولتي ارائه داده است. 
وودوارد در اين كتاب براي نخستين بار واقعيت هايي را بيان مي كند كه 
تاكنون در هيچ كجا مطرح نشده است. كتاب »وحشت« نزديك ترين 
و واقعي ترين پرتره اي است كه از يك رئيس جمهور در اياالت متحده، 
آن هم سال هاي اول رياس��ت جمهوري اش ارائه مي شود. بسياري از 
صاحبنظران امريكايي اين كتاب را »بي س��ابقه«، »دقيق« و »معتبر« 
توصيف كرده اند.  اين كتاب كه بسيار مورد استقبال مردم امريكا قرار 
گرفته اس��ت، اخيراً و در يازدهم سپتامبر سال جاري توسط انتشارات 

»سايمون اند چاستر« در قالب 3۵7 صفحه منتشر شده است.

نزديك ترين پرتره از رئيس جمهور امريکا 
در »وحشت: ترامپ در كاخ سفيد« 

پوي��ش مردمي انتخاب بهترين هاي دفاع مقدس با معرفي 
بهترين كتاب، بهترين نويسنده مرد و بهترين نويسنده زن 

همزمان با هفته دفاع مقدس آغاز شد. 
در اين پويش مردمي كه از سوي انتشارات سوره مهر برگزار مي شود، 
۱۵ عنوان كتاب برگزيده، پنج نويس��نده مرد و پنج نويسنده زن در 
مع��رض آراي مردمي قرار مي گيرند ك��ه در نهايت يك كتاب، يك 
نويسنده مرد و يك نويسنده زن به عنوان بهترين هاي دفاع مقدس 
انتخاب و در مراسمي كه همزمان با هفته كتاب و كتابخواني برگزار 
مي ش��ود از آنها با اهداي تنديس ويژه، لوح جشنواره و جايزه نقدي 
تقدير مي شود. عناوين ۱۵ عنوان كتاب منتخب به اين شرح است: 
»دا«، »دختر ش��ينا«، »آن بيست و س��ه نفر«، »گلستان يازدهم«، 
»بابانظر«، »پايي كه جا ماند«، »كوچه نقاش ها«، »همپاي صاعقه«، 
»ش��طرنج با ماش��ين قيام��ت«، »خداحافظ س��االر«، »عصرهاي 
كريسكان«، »نورالدين پس��ر ايران«، »همه سيزده سالگي ام«، »در 

كمين گل سرخ« و »وقتي مهتاب گم شد.«
همچني��ن پنج نويس��نده مرد ش��امل حبي��ب احم��دزاده، احمد 
يوسف زاده، سيدقاسم ياحسيني، حميد حسام و گلعلي بابايي و پنج 
نويس��نده زن ش��امل بهناز ضرابي زاده، گلستان جعفريان، معصومه 
س��پهري، مهناز فتاحي و راحله صبوري هستند. ميان تمام كساني 
كه در اين پويش مردمي شركت كنند، قرعه كشي صورت مي گيرد 
و به س��ه نفر از برگزيدگان، اعتبار خريد كتاب چاپي به مدت يك 
سال به صورت رايگان، به سه برگزيده ديگر اشتراك يك سال كتاب 
الكترونيك رايگان و به س��ه برگزيده ديگر هم اشتراك رايگان يك 

سال كتاب هاي صوتي سوره مهر اهدا مي شود. 
 نح��وه ش��ركت در اي��ن پوي��ش مردم��ي ه��م بدي��ن ص��ورت
  اس��ت ك��ه ش��ركت كننده وارد س��ايت س��وره مه��ر ب��ه آدرس
www .Vote .sooremehr .irشده و پس از انتخاب يك  
 عنوان كتاب از ميان آثار برگزيده و همچنين انتخاب نويسنده مرد
 و نويسنده زن مورد عالقه از ميان نويسندگان برگزيده، مشخصات

 خود را وارد كرده و دكمه ثبت را كليك مي كند.
و يكم  سايت پويش مردمي انتخاب بهترين هاي دفاع مقدس از سي 
شهريورماه و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس آغاز به كار كرد و به 

مدت يك ماه باز خواهد بود.

 پويش مردمي  انتخاب بهترين هاي
دفاع مقدس آغاز شد
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